
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/01813 23.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Utilaj şi inventar antiincendiarObiectul achiziției:
35110000-8Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  50  din  23.06.2017.
În scopul achiziţionării "Utilaj şi inventar antiincendiar"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Coloana de incendiu
2.00Bucată1.1 Coloana de incendiu (hidrant portativ) cu 2

ieşiri ø 77 mm
1-rusă; 1-euro.35110000-8

2 Furtun de refulare ø 51 mm
50.00Bucată2.1 Furtun de refulare ø 51 mm Cauciucate şi cu racord Tip Storz35110000-8

3 Furtun flexibil de refulare M/F ø 200 mm x
50 m

4.00Bucată3.1 Furtun flexibil de refulare M/F ø 200 mm x
50m Cod 1001 3653

Pentru motopompa JD 8-300G10
MVM16 Trailer - Varisco din
poliuretan

35110000-8

4 Furtun flexibil de refulare M/F ø 250 mm x
50 m

2.00Bucată4.1 Furtun flexibil de refulare M/F ø 250 mm x 50
m Cod 1001 3590

Pentru motopompa JD 10-305
G105V Trailer-Varisco din
poliuretan

35110000-8

5 Furtun flexibil de absorbţie ø 200 mm x 4 m
2.00Bucată5.1 Furtun flexibil de absorbţie ø 200 mm x 4 m

Cod 1001 3282
Pentru motopompa JD 8-300G10
MVM16 Trailer-Varisco

35110000-8

6 Furtun flexibil de absorbţie ø 250 mm x 4 m
1.00Bucată6.1 Furtun flexibil de absorbţie ø 250 mm x 4 m

Cod 1001 3586
Pentru motopompa JD 10-305
G105V Trailer-Varisco

35110000-8

7 Racord ø 51
50.00Bucată7.1 Racord ø 51 Racord Tip Storz cu filet interior

(mama)
35110000-8

8 Racord ø 51
50.00Bucată8.1 Racord ø 51 Racord Tip Storz cu clip extins35110000-8

9 Racord ø 66
50.00Bucată9.1 Racord ø 66 Racord Tip Storz cu filet interior

(mama)
35110000-8

10 Reducţie-racord ø 51/66
60.00Bucată10.1 Reducţie-racord ø 51/66 Tip Storz35110000-8

11 Reducţie-racord ø 51/77
40.00Bucată11.1 Reducţie-racord ø 51/77 Tip Storz35110000-8

12 Scară culisabilă
2.00Bucată12.1 Scară culisabilă Din 3 secţii de aluminiu35110000-8

13 Scară baston
6.00Bucată13.1 Scară baston din lemn35110000-8

14 Scară de fereastră
3.00Bucată14.1 Scară de fereastră din aluminiu35110000-8

15 Ţeavă de afet portabilă
1.00Bucată15.1 Ţeavă de afet portabilă35110000-8

16 Filtru de aer pentru compresor "Coltri"
MCH 16/ET Compact
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Bucată16.1 Filtru de aer pentru compresor Coltri MC16
ET Compact

35110000-8

17 Filtru de aer pentru compresor "Coltri"
MCH 13/ET Compact

4.00Bucată17.1 Filtru de aer pentru compresor "Coltri" MCH
13/ET Compact

35110000-8

18 Filtru de aer pentru compresor "Coltri"
MCH-6/EM Compact

4.00Bucată18.1 Filtru de aer pentru compresor "Coltri" MCH-
6/EM Compact

35110000-8

19 Filtru-cartuş cu cărbune activat pentru
compresor "Coltri" MCH 16/ET Standard

4.00Bucată19.1 Filtru-cartuş cu cărbune activat pentru
compresor "Coltri" MCH 16/ET Standard

35110000-8

20 Filtru-cartuş cu cărbune activat pentru
compresor "Coltri" MCH 13/ET Standart

4.00Bucată20.1 Filtru-cartuş cu cărbune activat pentru
compresor "Coltri" MCH 13/ET Standart

35110000-8

21 Filtru-cartuş cu cărbune activat pentru
compresor "Coltri" MCH 6/EM Standart

4.00Bucată21.1 Filtru-cartuş cu cărbune activat pentru
compresor "Coltri" MCH 6/EM Standart

35110000-8

22 Ham de lucru reglabil
6.00Bucată22.1 Ham de lucru reglabil Disponibil cu bucle de picior

echipate cu catarame DoubleBack,
autoblocabile, sau cu catarame
automate FAST (fast automatic
buckles) pentru
deschidere/închidere uşoară şi
rapidă, fără a fi nevoie de
reajustarea lor. Blocator Croll
integrat pentru ascensiune pe
coardă.
Standarte: CE EN 361, CE EN 358,
CE EN 813, CE EN 12841 type B

35110000-8

23 Blocator "ajutor" pentru coardă
3.00Bucată23.1 Blocator "ajutor" pentru coarda (shunt) Norme CE: EN 56735110000-8

24 Coardă dinamică
30.00Metru24.1 Coardă dinamică 11 mm pentru usuri la

sisteme
35110000-8

25 Blocator cu mâner
6.00Bucată25.1 Blocator cu mâner în două versiuni pentru

mâna stîngă sau dreapta (Jumar)
Norme CE: CE EN 567, CE EN
12841 tip B

35110000-8

26 Pedala reglabilă din chingă
8.00Bucată26.1 Pedală reglabilă din chingă35110000-8

27 Carabiniera cu rezistenţă mare de otel, cu
filet (siguranţă)

50.00Bucată27.1 Carabiniera cu rezistenţa mare de otel, cu filet
(siguranţă)

Norme CE: CE EN 36235110000-8

28 Carabiniera de otel cu rezistenta mare şi
siguranta automata

10.00Bucată28.1 Carabiniera de otel cu rezistenta mare şi
siguranta automata

Norme CE: CE EN 36235110000-8

29 Blocator Tibloc Dispozitiv de urcare pe
coarda

2.00Bucată29.1 Blocator Tibloc Dispozitiv de urcare pe coardă Norme CE: EN 567, UIAA35110000-8
30 Protector coardă din oţel dintr-o singură

porţiune
10.00Bucată30.1 Protector coardă din oţel dintr-o singură

porţiune (1 element+2 carabiniere).
 Apara teaca corzii de abraziune pe
suprafeţe curbe şi la colturi

35110000-8

31 Blocator în caz de cădere, alunecare sau
coborâre necontrolată

3.00Bucată31.1 Blocator în caz de cădere, alunecare sau
coborâre necontrolată.

Dispozitivul imediat se blochează
pe coardă şi opreşte căderea.
Norme CE EN 353-2, CE EN

35110000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

3.00Bucată31.1 Blocator în caz de cădere, alunecare sau
coborâre necontrolată.

12841 type A35110000-8

32 Triunghi de salvare
1.00Bucată32.1 Triunghi de salvare Este fabricat din polyster. Se

fixează şi se reglează uşor pe
victimă datorită autoblocare
DoubleBack.
Norme CE EN 1497, CE EN 1498

35110000-8

33 Sling
4.00Bucată33.1 Sling Element de fixare din material cu

bucle. Cablu de otel zincat cu
protecţie din masă plastică
Lungime - 1 m

35110000-8

34 Funie static 11mm
400.00Metru34.1 Funie static 11 mm Frânghie puternică cu alungire

redusă şi rezistenţă statică ridicată,
este destinată pentru lucrul la
înălţime şi asigurarea persoanelor.
Norme CE 1019, EN 1891, NFPA
1983 - 2006

35110000-8

35 Placă rigidă de ancoprare
2.00Bucată35.1 Placă rigidă de ancorare Care dispune de cîteva orificii

pentru ataşarea carabinierelor şi
ajută la organizarea mai multor
puncte de fixare

35110000-8

36 Scripeţi dispozitiv
2.00Bucată36.1 Scripeţi dispozitiv Este predispus pentru prevenirea

încurcării funiei şi a echipamentului
în timpul unei activităţi care constă
în aplicarea unei sarcini de rotaţie.
Norme CE EN 12278, UIAA 127

35110000-8

37 Blocator CROLL
1.00Bucată37.1 Blocator CROLL Este blocator de piept, care se

foloseşte în combinaţie cu
blocatorul de mana, nu deranjează
utilizatorul în timpul urcării pe
cordă. Partea interioară în faţă cu
dinţii camei a fost dublat cu o placă
de oţel pentru mărirea rezistenţei la
frecare cu coarda.
Norme CE EN 567, UIAA

35110000-8

38 Coborîtor - blocator Rig D21 A
6.00Bucată38.1 Coborîtor - blocator Rig D21A Norme CE EN 12841 type C, CE

EN 341 class A
35110000-8

39 Coardă statică
100.00Metru39.1 Coardă statică Rezistentă la căldură şi abraziune

pentru alpinism utilitar şi salvare.
Norme CE: EN 1891 type A, CE
1019

35110000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
30 de zile de la inregistrarea contractului la AAP
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Oferta În original cu semnătura şi ştampila participantului Da
2 Certificat  de înregistrare a întreprinderii Copia originalului cu semnătura şi ştampila

participantului
Da

3 Date generale despre participant Sau Formularul informativ despre ofertant F3.3. În
original semnat şi ştampilat

Da

4 Rechizitele bancare a participantului Copie confirnată cu semnătura şi ştampila
participantului

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

5 Licenţa sau autorizaţia de activitate, sau înştiinţarea de
recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de
comerţ

Copie confirmată cu semnătura şi ştampila
participantului

Da

6 Declaraţie privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

F 3.4 Da

7 Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă
calitatea bunurilor

Copie confirmată cu semnătura şi ştampila
participantului

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI
Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69
Tel.: achiziţii@dse.md022 220362 ,  Fax: 022 220362 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CURNIC ANGELA, Specialist a SA şi AP al DL

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 05.07.2017 10:00
mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

05.07.2017 10:00la:
mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: VINICIUC ANATOLIE


